
Ana Beatriz Barbosa Silva, psiquiatra

Para criar o organismo sintéti-
co, a equipe de Venter come-
çou por reconstruir, com um
computador, o genoma de
uma bactéria comum, Myco-
plasma mycoides. A informa-

ção foi colocada em um sinteti-
zador de DNA, que produziu
filamentos de DNA. Esses fila-
mentos foram costurados ao
serem inseridos em levedura e
depois em bactérias E. coli. Os
mecanismos naturais de reparo
da bactéria resultante viram os
filamentos como fragmentos
partidos e os reuniu.

Após várias rodadas, os cien-
tistas montaram todas as letras

do genoma da bactéria. Para
marcar o genoma como sintéti-
co, inseriram novos filamen-
tos de DNA, cada um deles
uma marca d’água que carrega
mensagens codificadas.

O passo crucial veio a se-
guir: eles transferiram o geno-
ma sintético para outro tipo
de bactéria comum. À medida
que se multiplicava, ela passa-
va a usar o genoma sintético.

Márcia Vieira / RIO

O tema virou obrigatório no
universo escolar. Bullying, ter-
mo inglês que define todo tipo
de preconceito, discriminação
e violência entre crianças e ado-
lescentes nas escolas, atinge to-
das as classes sociais. Os casos
têm aumentado tanto que, na
semana passada, a Justiça de Be-
lo Horizonte determinou que
um adolescente pagasse indeni-
zação de R$ 8 mil a outro por
bullying. “Escola que anuncia
não ter casos de bullying está fa-
zendo propaganda enganosa”,

diz a psiquiatra Ana Beatriz Bar-
bosa Silva, que acaba de lançar
um livro sobre o assunto.
Bullying – Mentes Perigosas nas
Escolas ajuda a identificar e
combater o fenômeno.

Em seus dois consultórios,
no Rio e em São Paulo, Ana Bea-
triz, que já vendeu mais de 400
mil exemplares de Mentes Peri-
gosas – O Psicopata Mora ao La-
do, atende sobretudo a vítimas
das escolas de classe média e da
elite. “As escolas públicas sa-
bem lidar melhor com o
bullying que as particulares”,
diz. Ana defende que os pais
das vítimas recorram à Justiça
para cobrar pelo tratamento psi-
cológico dos seus filhos.

“Quando as escolas começa-
rem a sentir no bolso o custo
de ignorar o bullying, elas terão
mais cuidado com esses casos”,
defende, na entrevista a seguir.

● Em quais tipos de colégios há
mais chance de bullying?
Todos. O bullying é democráti-
co. Acontece tanto na escola
particular quanto na pública. O
que faz uma escola ser boa é co-
mo ela vai lidar com o bullying.

● A escola privada lida melhor
com isso que a pública?
Não. Em geral, na escola públi-
ca há uma postura mais adequa-
da. A direção está mais orienta-
da. Se não consegue resolver,
chama o Conselho Tutelar. A
particular não admite o proble-
ma por temer propaganda nega-
tiva. Ou expulsa o agressor ou
diz para o pai da vítima: “Seu fi-
lho é sensível demais.” Isso é
que dói. Geralmente, o convida-
do a se retirar é o “sensível”.

● A senhora recomenda que os
pais tirem os filhos da escola nes-

ses casos?
Tentamos mudar a cultura na-
quele micromundo escolar, por-
que só assim a gente muda a so-
ciedade. Quando vou às escolas
falar sobre algum paciente que
é vítima de apelidos maldosos,
geralmente ouço da diretora a
velha explicação: “Mas é brinca-
deira.” Se é brincadeira, todos
deveriam se divertir. Quando é
bullying, um grupo se diverte às
custas da humilhação de ou-
tros. Se a direção não faz nada e
a criança começa a sofrer de-
mais, recomendo que ela saia

da escola, mas sugiro que o colé-
gio seja acionado judicialmente
para pagar o tratamento. Já con-
seguimos duas vezes.

● A senhora diz que bullying exis-
te desde que a escola existe. Mas
houve aumento dos casos?
O bullying é um fenômeno típi-
co das relações humanas. Agora
percebemos mais porque estu-
damos mais. E lidamos com fi-
lhos de pais excessivamente
permissivos.

● Quais são as características

das vítimas e dos agressores?
As vítimas geralmente estão fo-
ra do padrão: gordo demais, ma-
gro demais. São crianças mais tí-
midas, menos pop. Os motivos
dos agressores variam: ele pode
reproduzir a violência do lar;
pode estar numa situação cir-
cunstancial de revolta porque
os pais estão se separando. O ca-
so mais grave é o do menino
com transtorno de conduta. Ele
dá problema na escola e em ca-
sa. No livro, eu cito o caso de
um garoto que colocou a pata
do cachorro na torradeira. De-
pois, furou a mão da professo-
ra. Esse tipo é o mais raro.

● Nesse caso, o que move a
criança é a maldade?
Sim. É difícil admitir que exista
maldade, ainda mais em uma
criança de 8 anos, mas existe.

● Quem mais aparece no consul-
tório: agressores ou vítimas?
Vítimas. A primeira coisa que
eu faço é mostrar que elas não
têm nada de errado. Hipersensi-
bilidade não é doença. Muitas
vezes as crianças chegam pedin-
do desculpa por serem tímidas.
As vítimas justificam o injustifi-
cável. Nenhuma violência é jus-
tificável.
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Especialista defende
que os pais das vítimas
recorram à Justiça para
cobrar pelo tratamento
psicológico dos filhos

Avanço
genético
pode valer
US$ 1 trilhão
Geneticista americano tem como objetivo
criar organismos sintéticos lucrativos

Ian Sample / THE GUARDIAN

Foi um sonho que começou há
quase 15 anos, quando Craig Ven-
ter, um veterano do Vietnã que
se tornou geneticista, resolveu
criar um genoma do início – e,
com isso, fazer a primeira forma
de vida sintética. Na quinta-fei-
ra, em um anúncio que levou al-
guns a acusá-lo de brincar de
Deus, Venter disse que o sonho
tinha virado realidade: ele havia
criado um organismo com DNA
fabricado pelo homem.

O feito, aclamado como um
avanço científico sem paralelos
por uns e recebido como um
acontecimento alarmante por
outros, foi realizado por cientis-
tas no Instituto J. Craig Venter,
em Maryland, utilizando pouco
mais que um computador, al-
guns micróbios comuns, um sin-
tetizador de DNA e quatro garra-
fas de produtos químicos.

O resultado – após US$ 40 mi-
lhões e mais de uma década – é o
primeiro micróbio que cresce e
se reproduz com apenas um ge-
noma sintético para guiá-lo. Ca-
da “letra” de seu código genético
foi feita em laboratório e costura-

da, formando um cromossomo
artificial. Apesar da escala do fei-
to, o organismo em questão não
poderia ser mais humilde: é ba-
seado em uma bactéria que cau-
sa mastite (inflamação das ma-
mas) em cabras.

Enquanto cientistas e filóso-
fos debatem as potenciais conse-
quências e implicações morais
do trabalho, a força que motiva
Venter é comercial. Sua equipe
tem um sonho mais ambicioso:
criar organismos que não são
apenas novos, mas lucrativos.
Venter garantiu um acordo com
a petrolífera ExxonMobil para
criar algas que podem absorver
CO2 da atmosfera e convertê-lo
em combustível – uma inovação
que ele acredita valer mais que
US$ 1 trilhão.

A nova bactéria, diz Venter, é
“a prova do conceito de que po-
demos fazer, em teoria, mudan-
ças por todo o genoma de um or-
ganismo, adicionar novas fun-
ções, eliminar as que não quere-
mos e criar novos organismos in-
dustriais que fariam o que quisés-
semos. Até que esse experimen-
to funcionasse, o campo era teó-
rico. Agora, é real.”

Novo programa. “É bem im-
pressionante quando você ape-
nas substitui o programa de
DNA na célula. A célula instanta-
neamente começa a rodar o no-
vo programa, começando a pro-
duzir um conjunto totalmente

diferente de proteínas e, em um
curto espaço de tempo, todas as
características da primeira espé-
cie desaparecem e uma nova es-
pécie emerge”, explica Venter.

Venter chama o organismo de
“célula sintética” porque ele so-

brevive graças a um genoma
criado pelo homem. Mas, com
exceção das marcas d’água cos-
turadas em DNA, ela se compor-
ta como qualquer outra M.
mycoides. Alguns cientistas ar-
gumentam que não se trata de

uma nova forma de vida, mas
outros dizem que isso não dimi-
nui o feito. “É um avanço memo-
rável”, disse Paul Freemont, um
biólogo do Imperial College de
Londres. “As aplicações que es-
sa tecnologia permite são enor-
mes.”

Mas o trabalho motivou críti-
cas imediatas de outros, que te-
mem que ele provoque um de-
sastre ambiental ou dê a terro-
ristas a possibilidade de criar ar-
mas bacteriológicas. “Trata-se
de um passo em direção a algo
muito mais controverso: a cria-
ção de seres vivos com capacida-
des e naturezas que nunca pode-
riam ter se desenvolvido natu-
ralmente”, disse Julian Savul-
sescu, especialista em ética da
Universidade de Oxford. “O po-
tencial está no futuro distante,
mas é real e significativo: lidan-
do com poluição, novas fontes
de energia, novas formas de co-
municação. Mas os riscos tam-
bém são inéditos. Esses organis-
mos poderiam ser usados para
criar armas biológicas inimagi-
náveis.”

Pat Mooney, do grupo ETC,
que se opõe à biologia sintética,
disse: “Isso é uma caixa de Pan-
dora. Como dividir o átomo ou
clonar a Dolly. Ainda teremos
de lidar com as consequências
dessa experiência alarmante.”

Venter concorda que regula-
mentos severos são necessários
para assegurar que os organis-
mos sintéticos não escapem e
causem danos. “É claro que essa
tecnologia tem dois gumes e is-
so requer uma responsabilida-
de imensa de quem a usa”, dis-
se. “Nos estamos entrando em
uma nova era estimulante, na
qual estamos limitados princi-
palmente pela nossa imagina-
ção.”

E se o micróbio escapasse do
laboratório de Venter? “Ele não
vai crescer fora do laboratório,
a menos que seja deliberada-
mente injetado ou borrifado em
cabras. E não trabalhamos com
cabras.”

● Para a escola
Não confrontar vítima e agres-
sor. A punição do agressor tem
de reverter para a escola, como
montar uma peça sobre o assun-
to. Combater a cultura do domí-
nio dos mais fortes.

● Para os pais da vítima
Saber ouvir. Não culpar o filho
por ser vítima. Nunca falar “vo-
cê tem de ser mais social”. Ja-
mais ameaçar o agressor. Exigir
que a escola atue.

Experiência
transferiu DNA
entre bactérias

‘Não existe escola
sem bullying’

A humanidade agradecerá ao criador da vida sintética

Comércio. Venter quer criar alga que transformaria CO2 em combustível para uma petrolífera
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A autora. ‘Fenômeno típico’

É um desses acontecimentos –
como a clonagem da ovelha
Dolly – que muda tudo e na-
da. Pela primeira vez temos

um organismo em que o genoma não
vem de duplicação direta, mas da des-
crição do genoma de outro organismo
armazenado num computador – e ligei-
ramente modificado, para incluir uma
marca d’água distinta, que pode muito
bem ser uma marca registrada. É um
momento importante na evolução.

E há algo que confirma o materialis-
mo mecanicista na criação de um geno-
ma a partir de moléculas quimicamen-

te sintetizadas, esse genoma gerindo
uma célula, essa célula se duplicando a
tal ponto que não existirá um traço do
citoplasma da célula original em seus
descendentes. E isso enterra o fantas-
ma do vitalismo, doutrina tacanha que
diz existir uma essência de vida que
não é capturada pela bioquímica “redu-
cionista”.

Na adolescência, contrai o vírus do
vitalismo lendo O Fantasma da Máqui-
na, de Arthur Koestler– mas fui cura-
do, ironicamente, por um tratado cria-
cionista que exaltava a complexidade
da máquina celular: complexa e maravi-
lhosa demais, pensei, para a vida preci-
sar de outra explicação. Essa minúscu-
la máquina não precisava nem mesmo
de um minúsculo fantasma.

A vida sintética, assim, não cria pro-

blemas nem para os criacionistas (afi-
nal, foi inteligentemente desenhada),
sem citar outros teístas sofisticados. O
que não irá, naturalmente, nos poupar
dos costumeiros desfiles na TV de cléri-
gos chamados para comentar a respei-
to – embora, desta vez, eles possam
achar mais fácil dar respostas menos
estúpidas que as perguntas.

Mais importantes que os clérigos
são seus sucessores seculares, os “eti-
cistas”, pagos para se preocupar com
coisas inúteis. Eles já analisam o caso.
Alguns evocam um cenário no qual os
organismos sintéticos, para os quais
não há “resistência natural”, perderão
o controle. O que parece inconcebível.
Diariamente, a biosfera oferece resis-
tência natural a qualquer organismo
novo. Se não forem deliberadamente

projetados para sobreviver, os organis-
mos sintéticos que forem liberados ser-
virão imediatamente de almoço de ou-
tro organismo. E aí vem a objeção con-
tra “assumir o papel de Deus”. O pro-
fessor Julian Savulescu, de Oxford, fa-
la sombriamente sobre “criar vida arti-
ficial que nunca poderia ter existido
naturalmente”. Ele diz que isso é péssi-
mo. Para Venter, essa é a ideia central.

Mas não há problemas éticos novos
nesse caso. A humanidade vem tentan-
do assumir o papel de Deus com ani-
mais e plantas desde a invenção da agri-
cultura e nossas espécies domestica-
das já são as mais preponderantes (na
sua espécie) no planeta. Venter, numa
aplicação inversa do princípio da pre-
caução, promoveu um debate bioético
sobre cada etapa do seu programa an-

tes de levá-lo a cabo. Os perigos – do
bioerro e do bioterror – podem ser
grandes, mas não são maiores que os
apresentados por organismos naturais
usados para o mal. No caso desses orga-
nismos sintéticos, os benefícios poten-
ciais são enormes e vão além de uma
bactéria que pode sintetizar combustí-
vel ou vacinas ou exaurir derramamen-
tos de petróleo. Todo alimento poderá
ser produzido por organismos concebi-
dos do nada – como também toda fibra
que vestimos, o assoalho sobre o qual
caminharmos ou teto sob o qual nos
abrigamos. As possibilidades vão além
da nossa imaginação. / TRADUÇÃO DE
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